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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOTUCATU/SP

Processo nº: 0017091-51.2009.8.26.0079

Autor: COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS 
Réu: 00000000000000000000000000

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Lote 17 – 04 (quatro) lotes de terrenos, de nºs 17,18,19 e 20, da quadra 35, do Bairro 
Jardim dos Estados, os quais medem 80,00 metros de frente e fundos por 100,00 metros de 
ambos os lados perfazendo uma área de 8.000,00m², com as seguintes confrontações: frente 
para a Rua Cerro Azul; lado direito com o lote nº 16, da mesma quadra, de propriedade de Cia. 
Americana Industrial de Ônibus, lado esquerdo com o lote nº 21, da mesma quadra, de 
propriedade de Jurandir Ferreira e aos fundos com terrenos de propriedade da Cia. Americana 
Industrial de Ônibus. Matrícula nº 3.963  no 1º CRI de Poço de Caldas- MG. Valor da Avaliação: 
R$ 2.216.411,00 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e onze reais), 
atualizados até agosto de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. OBS: os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, 
presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, 
abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão 
por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência dos bens móveis arrematados..
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